
                     

  

الملخص
" : فعالية استخدام وسائل إعالم ألعاب قفز الكلمة لرتقية لندا لطفية الّنساء، 2013

اإلسالمية احلكومية كالكة املتوّسطة مهارة كالم تالميذ الفصل الّسابع باملدرسة 
".ملوجنان

كلمات البحث :طريقة التعليمية "وسائل إعالم ألعاب"، مهارة كالم

الكالم مهّمة جدا اختارت هذ املوضوع أساسا على االقرتاض الفهم بأن مهارة
وهذ البحث العلمي تبحث عن فعالية ألن اللغة هي الكالم.يف التعليم اللغة العربية، 

يف هذ البحث لرتقية قدرة التكلم التالميذ يف اللغة العربية.قفز الكلمةاستخدام الطريقة
ليكون التعليم مفرحا يف ذهن العلمي استخدمت الباحثة طريقة اللعبة يف الّدرس

الطالب.
و  ربية للتالميذ القضايا يف البحث يعين كيف كفاءة مهارة كالم اللغة العأما 

كيف فعالية وكذلك  ترقية مهارة يف م وسائل إعالم ألعاب قفز الكلمة استخداكيف 
الفصل الّسابع باملدرسة املتوّسطة اإلسالمية احلكومية  مهارة كالم اللغة العربية للّتالميذ

كافئة الفروق يف مستوى  هذا البحث هو حتديد داللة يفدفواهلكالكة ملوجنان.
وسائل إعالم ألعاب قفز استخدام هارة الكالم اللغة العربية قبل وبعد يف مالطالب 

  .الكلمة لرتقية مهارة كالم تالميذ
الكّمي و الطالب الفصل الّسابع كاجملتمع مث هو البحث البحث العلمي هذا 

لتجمع الطالب يف الفصل الّسابع-ب كالعينة البحث. أما طريقة اليت استخدم الباحثة
لوثائق و اإلختبار ااالستبيانات وهو طريقة املالحظة و املقابلة والبيانات يف هذا البحث
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وسائل إعالم ألعاب باستخدام الصيغة "نسبة" لتحديد مستوى تأثري طريقة التعليمية "
).يف حني أن Y) ومستوى ترقية مهارة كالم اللغة العربية (متغري X" (متغري قفز الكلمة

استخدام الطّريقة تطبيقها لتحديد هل هناك تأثري  SPSSاستخدام ب T-Testالرمز 
  وسائل إعالم ألعاب قفز الكلمة لرتقية مهارة كالم اللغة العربية.

وسائل إعالم ألعاب قفز الكلمة لرتقية  استخداميوجد فعالية أظهر النتائج أن 
. احلكومية كالكة ملوجناناإلسالمية  املتوّسطة مهارة كالم تالميذ الفصل الّسابع باملدرسة 

)، 9,237>2,021(وهو t-tabel اكثر من قيمة  )t )T testقيمة اإلختبار  مبوجود
 مقبولة. )Ha(مردودة و الفرضية البدلية   (Ho) الفرضية الصرفيـــةمبعىن 
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ABSTRAK 

 
 

Linda Lutfiyatun Nisa’, 2013: “Efektifitas Penerapan media permainan Loncat 
Kata untuk meningkatkan kemampuan berbicara 
bahasa arab siswa kelas VII di MTSN Glagah 
Lamongan”. 

Kata Kunci  : Model Pembelajaran “Media Permainan Loncat 
Kata”, kemampuan berbicara bahasa arab.  

 
Terpilihnya judul tersebut didasarkan atas asumsi bahwa kemampuan 

berbicara bahasa arab sangat penting dalam pembelajaran bahasa arab, karena 
bahasa itu adalah berbicara, dan dalam penelitian ini membahas tentang 
bagaimana efektivitas penerapan media loncat kata untuk meningkatkan 
kemampuan siswa dalam berbicara berbahasa arab, adapun dalam penerapan 
penelitian ini peneliti mengunakan media peramainan dalam bembelajaran, agar 
pembelararan menjadi menyenangkan bagi siswa.  

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana 
kemampuan berbicara bahasa arab siswa kelas VII di MTSN Glagah Lamongan,  
bagaimana penerapan model pembelajaran media permainan “Loncat Kata”, serta 
bagaimana efektifitas penerapan media permainan “Loncat Kata” untuk 
meningkatkan kemampuan berbicara bahasa arab siswa kelas VII di MTSN 
Glagah Lamongan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui signifikansi 
perbedaan tingkat kemampuan berbicara bahasa arab siswa sebelum dan sesudah 
diterapkannya media permainan”Loncat Kata” dikelas VII-B di MTSN Glagah 
Lamongan. 

Penelitian ini bersifat kuantitatif, dan siswa kelas 1 sebagai popolasi, 
sedangkan siswa kelas VII-B sebagai subjek penelitian. metode yang digunakan 
untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara, 
Dokumentasi, Angket dan tes dengan menggunakan analisis rumus “prosentasi” 
untuk mengetahui tingkat pengaruh dari media permainan “Loncat Kata” 
(Variabel X) dan tingkat kemampuan berbicara bahasa Arab siswa (variabel Y). 
Sedangkan rumus T-Test dengan mengunakan SPSS diterapkan untuk mengetahui 
ada atau tidaknya pengaruh dari penerapan media permainan “loncat kata” 
terhadap peningkatan kemampuan berbicara bahasa Arab. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya efektifitas penerapan media 
permainan “Loncat Kata” untuk meningkatkan kemampuan berbicara bahasa arab 
siswa kelas VII di MTSN Dlagah Lamongan. Hal ini dapat dilihat dari nilai Uji T 
lebih  besar daripada nilai T-tabel (2,042 > 9,237), yang berarti Ho ditolak dan Ha 
diterima.  
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 كلمة الشكر والتقدير

 
والعمـل والصـالة والسـالم احلمد هللا رب العاملني الذي فضـل بـىن أدمـى بـالعلم 

 على سيدنا وسيد املرسلني حممد وعلى أله وأصحابه أمجعني. أما بعد:

وكانت الباحثة تستطيع أن تعّرب لسا�ا على النعم بشّدة الفرح والسعادة ىف إمتام 

قفز “هذا البحث العلمى حتت املوضوع " فعالية استخدام وسائل إعالم ألعاب 

اإلسالمية احلكومية   املتوّسطة م تالميذ الفصل الّسابع باملدرسة لرتقية مهارة كال ”الكلمة

 ".كالكة ملوجنان

 فقّدمت جزيل الشكر اخلالص والتقدير العميق إىل : 

فضيلة الربوفيسور احلاج علي مضافري املاجستري عميد كلية الرتبية جبامعة سونن  .1

 أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا.

رئيس شــعبة تعلــيم اللغــة الدكتورانــدوس علــي واىف املاجســتري كــالكــرمي فضــيلة األســتاذ  .2

 العربية.

 ه 
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الذى قام بإشراف هذا البحث الكرمي الدكتور جنيدي املاجستري فضيلة األستاذ  .3

 العلمي باإلخالص واجلهد إىل متام هذ البحث العلمي.

ا ىف مجيع األساتيذ الكرماء جبامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا أخصه .4

 قسم تعليم اللغة العربية الذين يعلموين منذ بداية إىل �اية دراسيت.

املتوّسطة اإلسالمية احلكومية   كرئيس املدرسةفضيلة األستاذ عبد الّرزاق املاجستري   .5

 كالكة ملوجنان.

فضيلة األستاذ احلاج سالمت املاجستري مدّرس اللغة العربية باملدرسة املتوّسطة  .6

 ية كالكة ملوجنان.اإلسالمية احلكوم

جزاكم ، حثة مادام تكتب هذا البحث العلمىمجيع األصدقاء الذين قد ساعدوا البا .7

اهللا أحسن اجلزاء، ونسأل اهللا أن جيعل هذا البحث العلمي خالص لوجهه ونافعا ملن 

قارئه وكاتبه، ونرجو منه العفو إذا وجد فيه اخلطاء فحسبنا اهللا ونعم الوكيل والحول 

  باهللا العزيز الرحيم.والقوة إال

 

 الباحثة                    
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لندا لطفية الّنساء                     
D02209055  
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